Grundejerforeningen

Karlslunde, 31. marts 2015

”Klintegården”
Karlslunde Strand- 2690 Karlslunde

Referat fra den ordinære generalforsamling 18. marts 2015

•
•
•

Leif Askholm, Ahornvej 11, blev valgt til dirigent. Dirigenten indledte med at konstatere, at indvarslingen af generalforsamlingen var sket korrekt og i overensstemmelse med foreningens vedtægter, og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig. I alt var der fremmødt 20 grundejere inkl. bestyrelsen.
Bestyrelsen var repræsenteret af næstformand Lars Kilhof, kasserer Bent Rasmussen, sekretær Kirsten Bigum Elmøe og Tine Corse samt suppleantInger G. Petersen
Formandens beretning: Den blev aflagt af næstformand Lars Kilhof med særligt fokus på tre emner
1.

Udstykning af Ahornvej 18.

2. Renovering og plantning af nye træer på vor del af Engvej.
3. Brud på et dræn på stien Agervej/Kløvervej.
Herefter blev beretningen godkendt; den var forinden udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
•

Kassererens beretning:
Regnskab for 2014 og budget for 2015 blev gennemgået og godkendt.
Kassereren oplyste, at det var første gang i hans tid, at vi ikke havde nogle restanter, det takker vi for.

•

Forslag fra bestyrelsen:
Da vi sidste år ikke fik en kommunegaranti til finansiering af og vejkendelse til at få vore veje asfalteret, skal
bestyrelsen finde en ny metode, der er juridisk holdbar og i overensstemmelse med vore vedtægter for at få
vore veje asfalteret. Bestyrelsen lagde op til at få generalforsamlingens tilslutning til at bruge max. 50.000 kr. til
juridisk assistance, som finansieres med 25.000 kr. fra vejbudgettet og 25.000 kr. fra kassebeholdningen.
Denne diskussion forløb meget konstruktivt mellem bestyrelsen og generalforsamlingens øvrige deltagere, og
spørgsmålene var bl.a., om det kunne gøres lettere uden juridisk bistand, og om hvordan bestyrelsen skulle
stille sig, hvis nogle ikke kunne betale deres andel for asfalteringen, og om hvordan den juridiske assistance
skulle finansieres. Set fra bestyrelsen side er dette en meget kompliceret opgave, idet vilkårene for grundejerne er forskellige angående veje. Nogle bor nemlig på kommunale veje, og andre er ikke medlem af grundejerforeninger, etc.
Bestyrelsen fik herefter tilsagn om at anvende juridisk bistand indenfor den ovenfor skitserede ramme.
De fastsatte kontingenter, gebyrer og honorarer blev godkendt.

•

Forslag fra medlemmerne:
Ingen

•

Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Bent Rasmussen blev valgt som kasserer. Claus Christensen og Inger Petersen blev valgt som bestyrelsesmedlemmer. Den nye bestyrelse er herefter sammensat således:

Formand:

Betina Rasmussen

Ahornvej 15

•

Kasserer:

Bent Rasmussen

Klintegårdsvej 18

Bestyrelsesmedlem:

Lars Kilhof

Agervej 17

Bestyrelsesmedlem:

Kirsten Bigum Elmøe

Klintebakken 19

Bestyrelsesmedlem:

Jørgen Petersen

Ahornvej 39

Bestyrelsesmedlem:

Inger G. Petersen

Ahornvej 19

Bestyrelsesmedlem:

Claus Christensen

Klintegårdsvej 7

Suppleant:

Leif Askholm

Ahornvej 11

Suppleant:

Tine Corse

Ahornvej 32

Valg af suppleanter:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•

Aktiviteter i Grundejerforeningen i 2015:

•

Broopsætning: lørdag den 9. maj kl. 9.30

•

Bronedtagning: lørdag den 19. september kl. 9.30

•

Vi vil ligeledes opfordre medlemmerne til at komme på Strandrensningsdagen, lørdag den 13. juni klokken
9.30 til morgenbrød/kaffe på Sydgrunden. Her vil vi etablere Sankt Hans bålet og rydde op på Nord- og Sydgrunden. Tilmelding ikke nødvendig.

•

Vi vil også gøre reklame for hjemmesiden www.gf-klintegaarden.dk, hvor bestyrelsen orienterer om foreningens aktiviteter.

•

På vores mailadresse bestyrelsen@gf-klintegaarden.dk er I meget velkomne til i løbet af året at sende forslag og kommentarer til bestyrelsen, så vi løbende kan tage os af dette og hint.

•

På samme mailadresse kan man også tilmelde sig en mail-liste og få løbende information om foreningens virke.
Bankforbindelse:

•

Grundejerforeningens bankforbindelse er Nordea Bank Danmark A/S, Greve Center Afdeling, 2670 Greve, og
vores kontonummer er 2343-6271595687.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Referatet er underskrevet af generalforsamlingen dirigent og de medlemmer af bestyrelsen, som var tilstede på generalforsamlingen

_______________________
Lars Kilhof
Næstformand

_______________________
Kirsten Elmøe
Sekretær

_______________________
Bent Rasmussen
Kasserer

_______________________
Tine Corse
Bestyrelsesmedlem

_______________________
Leif Askholm
Dirigent
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